Enskede, 2022-09-10
Hej alla,
Imorgon avgör vi Sveriges framtid. Då väger DIN röst lika mycket som Wallenbergs. Du
tänker väl använda den?
Jag kommer rösta på Vänsterpartiet i alla tre valen, riksdagen, regionen och kommunen.
Gällande kommunen står jag på plats 16 på listan till Stockholms stad. Som siffrorna ser ut nu
i Stockholms stad har jag goda möjligheter att komma in. Ja, kanske blir Vänsterpartiet rent ut
av näst största parti i Stockholm, större än Moderaterna. Bara det ett skäl att rösta vänster i
Stockholm.
Här får du fem starka skäl till att du ska rösta på Vänsterpartiet.
1. Rättvisan.
Ökad rättvisa går som en röd tråd genom vänsterpartiets politik på alla nivåer. Skatt
efter bärkraft; Amazon, Facebook, storbankerna, höginkomsttagare får betala mer
skatt. Vanligt folk har allt att vinna i form av utbyggd välfärd, billigare kollektivtrafik
och Sveriges ambitiösaste miljö- och klimatpolitik.
2. Den rättvisa klimatomställningen.
Sammantaget har Vänsterpartiet den mest ambitiösa politiken för att ställa om Sverige
till ett land som lever inom de ramar som naturen sätter upp. Vi halverar priset i
kollektivtrafiken, bygger ut järnvägen, ger AP-fonderna och våra statliga bolag nya
ägardirektiv så att verksamheten bidrar till klimatomställningen, laddinfrastrukturen
bygger vi ut gemensamt och strukturerat, köttkonsumtionen ska minskas med
satsningar på växtbaserad mat, vi skärper flygskatten så att den blir progressiv och
lägger ned flygplatser – vi börjar med Bromma i Stockholm. Vi tar också ett globalt
ansvar med nytt och additionellt klimatbistånd och omförhandlade handelsavtal där
klimatomställning och utvecklingsländernas behov sätts i första rummet. Och hur ska
en trovärdig klimatomställning kunna göras utan rättvisa? Med Vänsterpartiets politik
hänger det gröna ihop med det röda. Röd politik för grön omställning, kallar vi det.
3. Naturen och djuren.
Vi kommer ta ansvar för våra skogar, stränder och grönområden. Vi vill förbjuda
kalhyggesbruk, skydda mer mark och värna våra stränder från exploatering. Vi vill ha
en ny skogsvårdslag som sätter naturen och allmänhetens behov av levande skogar
först. Inget parti värnar skogen så mycket som Vänsterpartiet. Och självklart ska vi
värna djuren. Pälsindustrin ska förbjudas, djurförsöken minimeras och djurfabrikerna
stängas ned helt och hållet.
4. Det gemensamma ägandet.
När andra vacklar säger vi klart NEJ till privatiseringar av det vi äger gemensamt.
Skolor, äldreboenden, vårdcentraler, sjukvård, hyresrätter… Det ska inte säljas ut, utan
ägas och drivas gemensamt.
5. Mänskliga rättigheterna och antirasismen.
Det sägs att den som försöker rida en tiger hamnar i tigerns mage. Det är vad som
håller på att hända med Ulf Kristersson och Moderaterna. Det är SD som kommer
styra högerblocket om de vinner 11/9. Vänsterpartiet är det självklara antirasistiska

partiet. Vi har alltid, och kommer alltid, stå upp för global solidaritet, human
flyktingpolitik och alla människors lika värde. Vi kommer bygga ut och utveckla SVT,
SR, våra museer, bibliotek och all kultur i landet. De högerextrema ska aldrig få
förvandla Sverige till ett Ungern eller Polen. Därför, känner efter var hjärtat dunkar…
Det är till Vänster.
Rösta på Vänsterpartiet för rättvisa, klimatomställning, naturen, det gemensamma ägandet och
våra mänskliga rättigheter.
Ett bättre Stockholm, Sverige och värld är möjligt!
Klimatupprop
Vi tar emot pilgrimsvandrarna Pilgrim´s walk for futures viktiga klimatupprop. Tidigare
vandrade de till Glasgow och COP26, nu från Åbo till Stockholm och svenska valet. Vi
kommer göra allt vi kan för en rättvis klimatomställning, lovade jag.
https://www.dagen.se/nyheter/2022/09/09/har-anlander-klimatpilgrimerna-till-riksdagen/
Högern och byråkratin
Ja, vi hörde det igår igen, i SVT-debatten. Liberalerna, SD och de andra högerpartierna vill
inte stoppa vinsterna i välfärden, däremot ha mer kontroller så att pengar går till rätt saker.
Just det, det blir mer byråkrati. Det som högern annars säger sig motverka. Läs min krönika i
Syre om detta https://jensholm.se/2022/09/05/hogerns-dunkla-forkarlek-for-byrakrati/
Vänsternamn i valet
I Altinget om att jag inte kandiderar till riksdagen, men att det finns många andra bra
vänsternamn att rösta på https://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/vansterns-ledamoter-villfortsatta-bara-fyra-nobbar-omval
Det var allt. Nästa vecka skickar jag nog mitt sista nyhetsbrev.
Nu röstar vi. Och vi röstar vänster.
Jens
P S Efter valet blir det fjällvandring i Jämtlandsfjällen (Åre). Något jag inte får missa (jag har
inte bil)?

